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rml1 Generalitat de Catalunya 
lUII Departament de la Presidència 

Secretaria del Govern 

Diligència per fer constar 
que aquest Acord s'ha aprovat 
en la sessió del Govern del dia 

1 O de juliol de 2018 

El secretari del Govern 
:, ~ .: ; D ·._. ~ .~ .. ··. ).:.~ ; ~ . \ .. .. ~ ~ ·: '""' 
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Acord · · ' . ,, . . . , . . , 
del Govern pel qual s'aprova la memòria preliminar de I'Avactpra}ecte • .de.Jiei .de-modificació de 
la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, del canvi climàtic, en.relació amb l'impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

L'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, determina que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del Govern 
sobre l'oportunitat de la iniciativa i s'inicia a proposta del deP.artament o els departaments 
interessats, als quals correspon d'elaborar l'avantprojecte de llei corresponent. 

L'Acord del Govern de 25 d'abril de 2017, relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives del 
Govern i a la seva consulta pública determina que l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat 
d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir una memòria preliminar, i n'estableix el 
contingut. · 

Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el 
Govern 

Acorda: 

Aprovar la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, del canvi climàtic, en relació amb l'impost sobre ·les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica, que s'adjunta com a annex. 

SIG18VEH0579 
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Annex 
Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, 
del canvi climàtic, en relació amb l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. 

1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es crea en 
la llei 5/2017, del28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni. Actualment, es troba regulat en la llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, del canvi climàtic, concretament, en els articles 40 a 50. 

La Llei 16/2017, de 1'1 d'agost va ésser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, 
mitjançant recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de l'Estat (recurs núm. 5334/2017}. 
El 21 de març del 2018, el Tribunal Constitucional va dictar interlocutòria per la qual aixecava la 
suspensió dels articles que regulen l'impost. 

- La posada en marxa de la implantació efectiva de l'impost ha fet evidents certes mancances 
de la regulació vigent: · 

i. Quant als subjectes passius, cal donar resposta als supòsits en què la persona titular del 
vehicle és una persona jurídica. La situació que planteja dubtes per a l'aplicació del tribut és 
aquella en què cal determinar quin és el punt de conn~xió que permet atribuir el vehicle de què 
és titular la persona jurídica a un establiment ubicat o a una persona física resident a Catalunya. 

ii. El fet imposable de l'impost són les emissions de C02 de les motocicletes, turismes i vehicles 
lleugers i la quota tributària s'obté d'aplicar el tipus marginal (€/g C02/km) que correspongui a 
les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle (article 44.1 de la Llei 
16/2017). 

La forma d'acreditar les emissions de C02 és per mitjà d'un certificat expedit a aquest efecte pel 
fabricant o l'importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta 
d'inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial (article 44.2 de la Llei 
16/2017). 

La disponibilitat d'aquestes dades no és absoluta i, per tant, en alguns casos caldrà establir un 
sistema d'estimació d'aquestes emissions. A continuació s'analitza la disponibilitat de dades per 
a cada un dels tipus de vehicles subjectes a l'impost i les bases d'aquest sistema indirecte 
d'estimació. 
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Les emissions de COz de les motocicletes 

La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, i en vigor des de 1'1 de generde 
20081, estableix a l'article 65.1.a que la primera matriculació definitiva de les motocicletes de 
més de 250 cc de cilindrada o amb potència màxima neta de més de 16 kw està subjecte a un 
impost especial, el tipus impositiu del qual s'estableix en funció de les emissions de C02. 

Igualment, a partir de l'entrada en vigor del tipus Euro 4 (1-1-2017), totes les motocicletes han 
de registrar el seu consum i les seves emissions de C02. 

Per tant, la disponibilitat de dades d'emissions, g COvkm, en el cas de les motocicletes és la 
següent: per a les motocicletes de més de 250 cc matriculades a partir de 1'1 de gener de 2008 i 
per a les motocicletes tipus Euro 4, matriculades a partir de 1'1 de gener de 2017 (amb 
independència de la cilindrada). 

D'acord amb dades de la Direcció General de Trànsit (taula 1) aquest grup de motocicletes 
representa un 19% del parc i, en conseqüència, per al 81 % que resta caldria l'aplicació d'un 
mètode d'estimació indirecte de les emissions de CO:c: 

Cilindrada Any Parc % 
< 2008 274.049 34,5% 

Fins 250 cc 
<:! 2008-

189.793 23,9% 2016 
. 2017 20.748 2,6% 
< 2008 179.843 22,6% 

Més de 250 <:! 2008-
113.078 14,2% cc 2016 

2017 17110 2,2% 
Total 794.621 100,0% 
Total <:! 2008 ( < 250 cc) + 

150.936 19,0% = 2017 (qualsevol cc) 

Taula 1 

1 Text consolidat. la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per 2008, DA 60.2, la modifica. 
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Les emissions de C02 de turismes i vehicles comercials lleugers (furgonetes) 

En el cas de parc de turismes i furgonetes, les emissions de C02 es poden acreditar de forma 
oficial des de l'any 2008. Com s'observa a les taules 2 i 3, tant pel que fa als turismes com pel 
que fa a les furgonetes, la major part dei parc (un 63% del parc de turismes i un 72 % del de 
furgonetes) és anterior al 2008 i, per tant, no es disposa de dades acreditades d'emissions de 
C02 i, en conseqüència, cal l'aplicació d'un mètode d'estimació indirecte de les emissions de 
'C02. 

Parc de turismes: 
Any Combustible NO 

Gasolina 1.267.484 
Dièsel 1.131.395 
Biodièsel o 
Elèctric 9 
GLP 47 

Anterior GNC o 
a 2008 Etanol o 

Biometà o 
Butà 67 
Altres 216 
Sense 

9 
especificar 
Gasolina 537.396 
Dièsel 852.217 
Bíodièsel 22 
Elèctric 2.784 
GLP 1.540 

A partir GNC 863 
de 2008 Etanol 6 

Biometà 4 
Butà o 
Altres 88 
Sense 22 ·,_ especificar 

Total turismes 3.794.169 
Anteriors a 2008 2.399.227 

% 
33% 
30% 
0% 
0% 
O% 
0% 
O% 
0% 
0% 
0% 

O% 

14% 
22% 
O% 
0% 
O% 
0% 
O% 
0% 
0% 
0% 

0% 

100% 
63% 

Parc de furgonetes: 

4 

Any Combustible N° % 
Gasolina 83.722 19% 
Dièsel 228.202 53% 
Biodièsel O O% 
Elèctric 2 O% 

Anterior GLP 20 O% 
a2008 rG_N_C------+0-----+o-o~~~ 

Butà 
Altres 
Sense 
especificar 
Gasolina 
Dièsel 

o 0% 
16 0% 

2 0% 

6.344 1% 
112.943 26% 

Biodièsel 1 0% 
Elèctric 816 O% 

A partir GLP 192 0% 
de 2008 t-G-N-C------+-12-3--+-0°-Vo--t 

Butà 1 O% 
Altres 23 O% 
Sense 
especificar 

To tal furgonetes 
Anteriors a 2008 
A partir de 2008 

Taula 3 

o 0% 

432.407 100% 
311.964 72% 
120.443 28% 



,. 
' .. . 

I A partir de 2008 11.394.942137% 

Taula 2 

De la situació apuntada es desprèn la necessitat d'establir un mètode d'estimació d'emissions 
de C02 per al conjunt de vehicles que no disposi de la dada acreditada de les emissions de g 
C02fkm. 

iii. L'article 47.4 de la Llei 16/2017 preveu que en el cas de primera adquisició del vehicle, en 
què l'impost es merita en data diferent a 1'1 de gener, el subjecte passiu està obligat a presentar 
l'autoliquidacíó de l'impost. L'elevat nombre de contribuents de l'impost ha portat al legislador a 
establir un règim de liquidació del tribut mitjançant padró. Això no obstant, en els supòsits en 
què la meritació de l'impost es produeix en una data diferent a 1'1 de gener (data de meritació 
general), l'impost no es pot exigir en dit exercici mitjançant padró i, per això, la Llei preveu un · 
règim d'autoliquidació per part del contr· uent; això no obstant, aquest sistema planteja 
dificultats de gestió atès que, per exempl , segons dades de què es disposa en el 2017 es 
varen adquirir a Catalunya 200.000 nous vehicles, que comportaria doncs la presentació i 
pagament de les corresponents 200.000 autoliquidacions. 

2. Els objectius de la iniciativa. 

L'Avantprojecte de llei té per objectiu donar resposta als problemes exposats anteriorment els 
quals no poden ésser objecte de regulació en la norma de desplegament reglamentari que 
preveu la Llei 16/2017; els objectius de la iníciativa són els següents: 

- Assolir una regulació que garanteixi la seguretat jurídica tot aclarint aspectes que generen o 
poden arribar a generar dubtes interpretatius tant pel que fa a la subjecció en els casos de les 
persones jurídiques, com de determinació de la base imposable; 

-Articular una gestió tributària més senzilla i àgil. 

3. Les possibles solucions alternatives reg!Jiatòries i no regulatòries. 

a) L'opció de no fer res o mantenir la situació actual 

La primera possible solució· alternativa és la de no fer res en l'àmbit regulatori i no regulatorir 
mantenint la situació actual. 
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Aquesta opció no és desitjable en la mesura que la manca de solució d'algunes de les qüestions 
que es plantegen incideixen directament en una aplicació eficient i efectiva ·de l'impost. El 
manteniment de la situació actual dificulta l'establiment d'una vinculació del vehicle del que és 
titular la persona jurídica al territori_ de Catalunya; complica la determinació de les emissions 
dels vehicles respecte dels quals no es disposa de d~des oficials; i el règim d'autoliquidació 
vigent per a les altes noves de vehicles fa preveure un volum de presentacions de difícil gestió 
actualment. 

b) Opció normativa preferida. 

Des del punt de vista de l'instrument d'intervenció, aquest ha de ser normatiu . Pel que fa a la 
naturalesa de la norma, en la mesura que es pretenen modificar elements essencials del tribut, 
no hi ha alternatives regulatòries a la norma amb rang de llei, atès que regeix el principi de 
reserva de llei (article 31.3 de la CE): 

"3. Només es podran establir prestacions personals o patrimonials de caràcter públic d'acord 
amb Ja llei." • 

Al seu torn, l'article 8 de la Llei 58/2003, del17 de desembre, general tributària, recull el principi 
de reserva de llei tributària, en els termes següents: 

"Es regulen en tot cas per llei: 
a) La delimitació del fet imposable, de la meritació, de la base imposable i liquidable, la 
fixació del tipus de gravamen í dels altres elements directament determinants de la quantia 
del deute tributari, així com l'establiment de presumpcions que no admetin prova en contra. 
( ... ). 
e) La determinació dels obligats tributaris que preveu l'apartat 2 de l 'article 35 d'aquesta Llei i 
dels responsables. 
d) L'establiment, modificació, supressió i pròrroga de les exempcions, reduccions, 
bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius fiscals. 
( ... ) 
h) L'obligació de presentar declaracions i autoliquidacions referides al compliment de 
l'obligació tributària principal i la de pagaments a compte." 

L'Avantprojecte pretén doncs donar resposta als problemes sorgits per tal de dotar la regulacíó 
vigent de l'impost d•una major seguretat jurídica: 

- En relació amb les persones jurídiques subjectes passius de l'impost, cal definir el criteri de 
subjecció especialment en els casos en què s'ha d'atribuir l'ús del vehicle a un establiment 
ubi~at o una persona física resident a Catalunya. 
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- Pel que fa a les motocicletes, turismes i vehicles lleugers que no disposen de dades oficials 
d'emissions de C02, s'ha d'establir una fórmula de càlcul de la base imposable que permeti 
establir o estimar dites emissions. 

- Pel que fa al règim de liquidació de l'impost que es merita amb les primeres adquisicions dels 
vehicles, es plantegen dues opcions: 

- Que l'impost meritat en el primer exercici es traslladi al padró de l'exercici següent. 
- Que els concessionaris de vehicles tramitin J'autoliquidació de l'impost de Ja mateixa 
manera que ja ho fan en l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (impost 
de matriculació). 

4. La necessitat i l'oportunitat de l'aprovació de la norma, si ja es disposa d'una alternativa 
normativa preferida. Amb aquesta finalitat, cal analitzar de forma preliminar els impactes més 

z rellevants: er. 
0:: 

~ 4.1. Valorar si l'adopció d'aquesta alternativa tindria una incidència significativa des de les 
8 ~ perspectives següents: 
_ J '.I 
UJ~ 
0 r- a) Impacte sobre l'Administració de la Generalitat (l'organització, el personal i el pressupost). ñ::; 
<t T-

h: ~ D'acord amb l'article 2 de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya 
,_) o (ATC), correspon a aquest ens la gestió, liquidació, inspecció i recaptació "dels tributs propis de 
~g ;-'- la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d'acord amb el que disposa 

l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya." · 

L'Avantprojecte de. llei té per objecte la modificació d'aspectes d'un impost ja vigent, la gestió, 
liquidació, inspecció i 'recaptació del qual ja li ha estat atribuïdes en la Llei de creació. 

Les modificacions proposades persegueixen una simplificació de les tasques de gestió i controL 

b) Impacte sobre les administracions locals (l'organització, el personal i el pressupost) i, en 
particular, sobre el règim especial çlel municipi de Barcelona. 

Aquesta mesura, com que es tracta d'un tribut que gestiona la mateixa Generalitat a través de 
I'ATC, no ha de comportar cap impacte per a les administracions locals. 

e) Impacte sobre les mesures d'intervenció administrativa, i des de la perspectiva de la 
simplificació i la reducció de càrregues administratives per a les empreses i els ciutadans i 
ciutadanes. 

7 



.;¡, 

- . -·---···-·-·· .. _____ .. ,__,..__ . . . ' ' '''"'""\: 

I· · . .., . · .w.~L _N"'" :·1,:. 1.'"'· ;~ l -l · ·· ., .~ 1 
: . ·.1\.T'\i../'~~- 'f ' ~,...~~.- .~. ' ( \ ... ... . I< • • i 

• RJ!_GI8T'RE (~EH<::HA~- I 

I . :. ··~ ' "··· ~~·- :o z•· ;ol ~ \ .~ • ·•i· ~· ··r .... ;, J \; · • · " · v - · 1 

\ ,., .. f" '· 1•l;j,r, tJ' ';' •;;·;;p J t·l', .t-: "e uo.l.. ·------------· 

De les mesures que es volen introduir tenen impacte les següents i pel que fa al règim de 
presentació de l'autoliquidació. per part dels concessionaris de vehicles (si és aquesta la solució 
finalment adoptada), suposa, d'una banda, una obligació nova per a dites empreses, si bé, 
d 'una altra, suprimeix 11obligació formal existent per al subjecte passiu. 

d) Impacte sobre l'ordenament jurídic vigent, i des de la perspectiva de la simplificació normativa 
(normativa que resultaria modificada o derogada). 

L'Avantprojecte modifica la regulació de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica continguda en la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost. 

4.2 . Identificar i valorar els principals impactes econòmics, socials i ambientals que es preveu 
que generi aquesta opció (excepte els analitzats a l'apartat 4.1 }. 

Les modificacions de la Llei 16/2017 pretenen dotar d'una major seguretat jurídica als 
contribuents de l'impost per tal que l'impacte econòmic ui el que ha volgut el legislador amb 
la creació del tribut, i que no és altre que el d'establir una càrrega tributària ajustada a la reàlitat. 
D'acord amb això, Ja introducció d'un mètode que permeti Ja quantificació de les emissions de 
COz dels vehicles de què no es disposa de dades oficials comportarà, com no pot ser d'altra 
manera, un impacte econòmic en els subjectes passius, intentant però ésser el més correcte 
tècnicament. 

4.3. Indicar les raons per les quals és l'alternativa preferida de les opcions possibles. 

La modificació de la Llei 16/2017 és l'única possible, atès que, com ja s'ha assenyalat 
anteriorment, els elements del tribut que es modifiquen requereixen ésser regulats en una 
norma ç:tmb rang de llei i, per tant, no és possible efectuar-la en el reglament de desplegament 
que aquella Llei preveu. • D'altra part, es considera més idònia la tramitació de l'Avantprojecte de llei com a disposició 
independent, al marge d'una possible llei d'acompanyament" al pressupost, atès que els tràmits 
que s'han de seguir permeten una major intervenció de tots els agents en la seva tramitació. 

· 5. La procedència d'efectuar una consulta pública prèvia a l'elaboració de Ja norma o, si escau, 
la justificació de l'excepció o les excepcions legalment previstes. 

Es considera procedent sotmetre la iniciativa a consulta pública, atès el grau d'afectació que 
adoptar l'opció preferida pot tenir sobre els contribuents de l'impost. Atès que no es tracta de la 
creació d'un nou impost, sinó de la modificació d'aspectes concrets, es proposa un termini de 
consulta de 30 dies. • 
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·en relació amb .. la consulta' pública prèvia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, pel que fa a l'impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica 
·- ----- ------------------~~--------~--------·-----------------

- El10 de juliol del 2018, el Govern de la Generalitat de Catalunya pren coneixement 
de la consulta públíca prèvia a l'elaboració dtun avantprojecte de llei de modificació de 

la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica 

.. El 17 de juliol, es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, Participa gencat.cat 
la documentació relativa a la consulta pública prèvia esmentada. 

- El 17 d'agost, fineix el termini establert per tal que els ciutadans puguin fer llurs 

comentaris i observacions sobre la consulta prèvia. • 

• 
La iniciativa té com a objectiu establir una regulació dotada de major seguretat jurídica; 
per això es volen aclarir aspectes que generen o poden arribar a generar dubtes . 
interpretatius, tant pel que fa a la subjecció en els casos de les persones jurídiques, 
cóm de determinació de la base imposable en alguns supòsits. També pretén articular 
una ge5tió tributària més senzilla i àgil del tribut. 

L'objectiu de Ja consulta fou rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de 
les modificacions proposades, més concretament; en relació amb: . . ' i) L'establiment dels punts de connexió que permetin la subjecció d_els vehicles de què 

són titulars les persones jurídiques. · 

ii) La necessitat d'establir una estimació d'emissions de C02 pel conjunt de vehicles 
que no disposin de la dada acreditada de les emissions de grams de C02/km . 

• 
iii) Les diferents opcions de presentació de l'autoliquidació de l'impost que es merita ·en 

les primeres adquisicions de veh!cles. 

1. Persones físiques i jurídiques que hi han participat 

A través del mateix portal i per correu electrònic i ordinari s'han rebut 7 aportacions de: 

-Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM). 

- Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (FACONAUTO). 

1 
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Mm Generalitat de Catalunya 
LU.II Departament de la VIcepresidència 

i d'Economia i Hisenda 
Direcció General de Tributs i Joc 

~ RACC 

• 
I 

~ Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles y Camiones (ANFAC) 
- Associació Empresarial del Secor de Vehicles de Lloguer Sense Conductor (AEVAC) 
- Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR) 
- Una persona particular 

2. Aportacions realitzades 

Les aportacions realitzades - que es resumeixen en l'annex- es poden classificar en 
els grups següents: 

a) Un primer bloc fa referència a aspectes de constitucionalitat de l'impost i d'afectació 
a la unitat de mercat. 

b) En relació amb les qüestions concretes plantejades en la consulta pública prèvia : 

• 
- Quant a l'establiment dels 'flunts de connexió que permetin la subjecció dels 
vehicles de què són titulars les persones jurídiques, les entitats plantegen dubtes 
per a poder determinar que el vehicle circula a Catalunya. 

- En relació amb la determinació de la base imposable per als vehicles que no 
disposen d'emissions oficials de diòxid de carboni, s'aHega que cap dels mètodes 
proposats resultats eficaç ni aporta seguretat jurídica. 

Una de les entitats, a més, considera que l'impost esdevé pràcticament inaplicable 
en el supòsit de les motcfcletes, atès que, per la major part del parc, només es 
disposen de dades oficials d'emissió per a les adquirides amb posterioritat a 2017. 

~Pel que fa a la tercera qüestió plantejada, cap entitat formula proposta . 

3. Conclusions 

En relació amb les consideracions efectuades, es fa avinent el següent: 

~ Quant a la inconstitucionalitat de l'impost, ·cal assenyalar que el Tribunal 
Constitucional l'ha validat en sentència de 20 de juny del 2019, per considerar que no 
es produeix doble imposició ni amb l'impost especial sobre determinats miijans de 
transport, ni amb l'impost local sobre vehicles de tracció mecànica. 

- En relació amb les altres dues consultes concretes plantejades, les entitats no han 
presentat alternatives ni propostes. 
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- Si que s'estima procedent prendre en consideració, alhora de determinar l'exigibilitat 
temporal de l'impost, la dificultat que planteja. la determinació de la base imposable per 
a determinades motocicletes. 

Natàlia 
Ca ba i Serra 
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1. Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM). 

Les al·legacions aportades per la federació patronal FECAVEM incideixen, en 
l'impacte que, d'acord amb les seves estimacions, pot generar l'impost en el sector 
automobilístic i, més concretament, en la caiguda del 24% del nombre de 
matriculacions dels vehicles de luxe i premium. 

Respecte l'àmbit tributari, la federació declara la potencial competència fiscal entre 
comunitats autònomes davant la inexistència d'aquest impost en la resta d'autonomies, 
ja que, segons exposa, els gestors de flotes possiblement optin per censar els vehicles 
de la seva titularitat en altres territoris de l'Estat. D'altra part, es posa de manifest la no 
subjecció dels vehicles de què són titulars els residents de tercers països, de països 
membres de la Unió Europea i de la resta de comunitats autònomes, com també la no 
subjecció dels vehicles mitjans o pesats. 

Pel que fa a les aHegaC3ions efectuades amb relació a la configuració de l'impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, FECAVEM 
defensa l'existència d'una doble imposició amb relació a l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, previst a l'article 92 i següents del Text ¡efós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 30 de març. Qüestió 
que ja ha estat rebutjada pel Tribunal Constitucional en la sentència 87/2019, de 20 de 
juny (núm. rec. 5334-2017). 

En aquesta mateixa línia, s'afirma que, en el sector de l'activitat econòmica de les 
matriculacions, la titularitat dels vehicles restaria subjecta a tributació, sense 
considerar la seva destinació com à velicle de quilòmetre O, demostració, gerència o 
de cortesia. D'altra banda, es fa constar que la redacció de ta normativl de l'impost no 
considera la contaminació dels automòbils respecte les emissions d'òxids de nitrogen 
(NOx) i partícules PM (Particulate Matter). 

Quant a l'àmbit de gestió de l'impost, es fa referència a la dificultat de disposar de les 
dades relatives als canvis de titularitat i baixes de vehicles en el cens, degut al gran 
volum d'unitats existents en el parc de vehicles de Catalunya. 

Per últim, cal assenyalar que, respecte els àmbits concrets sobre els que el tràmit 
d'exposició pública pretenia obtenir suggeriments i propostes, FECAVEM no ha fet 
constar cap alternativa respecte les opcions de presentació d'autoliquidació de l'impost 
que es merita amb les primeres adquisicions dels vehicles i tampoc respecte el mètode 
d'estimació de les emissions de C02 per tot el conjunt d'aquests. D'altra banda, i 
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respecte a l'establiment dels punts de connexió que han de permetre la subjecció dels 
vehicles de què són titulars les persones jurídiques, la federació ha posat de manifest 
un altre supòsit relatiu a la inexistència de garanties que afirmin que els vehicles que 
circulin pel territori català siguin els que es trobin subjectes a tributació en l'impost 
sobre tes emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

2. Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (FACONAUTO). 

Respecte a la primera de les qüestions plantejades en el tràmit d'exposició pública, 
relativa a l'establiment dels punts de connexió que han de permetre la subjecció dels 
vehicles de què són titulars les persones jurídiques, la patronal FACONAUTO al·lega 
que l'impost no garanteix que els vehicles, la titularitat dels quals resta subjecta a 
tributació en l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica, siguin els que circulin pel territori de la comunitat autònoma de Catalunya, 
en tant que ostenten de manera intrfnseca la característica de la llibertat de moviment. 
En aquest sentit, es posa de relleu la supressió dels obstacles al comerç i a la mobilitat 
que han de caracteritzar la lliure circulació de les persones, béns, serveis i capitals, 
prevista a la Llei 20/2013, de 9 de desembre de 2013, d'unitat de mercat. 

Altrament, es deixa constància de la potencial competència fiscal entre comunitats 
autònomes davant el possible trasllat del domicili social de diferents empreses fora de 
Catalunya, com de la matriculació dels seus vehicles arreu del territori de l'Estat, 
supòsit que, segons aHeguen, ocasionaria un impacte negatiu en la recaptació. 

Al seu torn, la patronal defensa, d'acord amb les seves estimacions, una baixada en el 
nombre de matricuiacions de vehicles a Catalunya res ecte el de l'Estat. 

I 

D'altra banda, FACONAUTO afirma l'existència d'una doble imposició amb relació a 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, previst a l'article 92 i següents del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 30 de març, qüestió que com ja s'ha exposat anteriorment, ha estat 
rebutjada pel Tribunal Constitucional en la sentència 87/2019, de 20 de juny. En 
aquest ordre de coses, la patronal advoca per modificar l'impost sobre vehicles de 

· tracció mecànica, essent aquesta una qüestió que resta fora de l'àmbit competencial 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Respecte l'estratègia a seguir en l'estimació d'emissions de C02, la patronal conclou 
que cap dels mètodes proposats (guia IDAE, guia EMEP/EEA i la determinació d'una 
correlació entre les dades d'emissions de C02 dels vehicles que si en disposen amb 
altres paràmetres objectius i la posterior aplicació de la correlació referida a la resta de 
vehicles que no disposen de dades d'emissions de C02) és efectiu, eficaç i aporta 
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seguretat jurídica al contribuent. Concretament, cfuarira-ra ffüia· ·rom:·e-s-crestàca~c·offi a 
punt feble la mesura de les emissions de C02 i el consum de combustible dels vehicles 
nous, destinats .a la seva venda o al seu arrendament financer, i no pas dels antics. 

Així mateix, en cas que s'apliqui un mètode de correlació per estimar tes emissions de 
C02 , defensen la manca de seguretat jurídica, atès que no es disposaria de les 
condicions d'homologació d'aquells vehicles dels quals no consten dades d'emissió de 

co2. 

Finalment, i pel que fa a la darrera de les qüestions plantejades en el tràmit d'exposició 
pública, no s'ha fet constar cap alternativa de tes diferents opcions de presentació de 
l'autoliquidació çie l'impost meritat en les primeres adquisicions de vehicles. 

3. Automòbil Club RACC 

L'automòbil club RACC afirma un potencial augment de la pressió fiscal en l'àmbit de 
l'automoció, el qual, segons les seves estimacions, és d'un 3%, sense tenir en compte 
la tributació en l'impost sobre el valor afegit. 

L'entitat advoca per vincular el consum de combustible i, consegüentment les 
emissions de C02 , a l'impost sobre hidrocarburs. Cqncretament, defensen la 
modificació i adaptació d'aquest impost en comptes d'establir un de nova creació com 
és l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, 
el qual grava la titularitat del vehicle i no pas el consum de combustible. 

Pel que fa a l'àmbit de regut! ció de l'impost, l'automòbil club RACC exposa tot un 
seguit d'obstacles que es podrien gen~rar amb l'entrada en vigor de la Llei 16/2017, de 
1 d'agost, del canvi climàtic: 

L'existència d'una afectació en ta llibertat de moviment dels ciutadans, en tant 
que en l'àmbit d'aplicació del tribut només es trobarien afectes aquells vehicles, 
la titularitat dels quals sigui de persones residents a Catalunya, no incloent a 
tots aquell~ residents de l'Estat que tenen la possibilitat de desplaç~r-se per 
aquesta comunitat autònoma. 

L'impost s'aplicarà de manera retroactiva pets titulars dels vehicles adquirits 
abans de l'entrada en vigor de la Llei 16/2017. Aquest fet hauria estat ocasionat 
per haver-se impedit als contribuents, tot i que indirectament, a què haguessin 
pogut optar per un altre vehicle més adequat a la normativa de l'impost, quant a 
la quantitat d'emissions de co2 es refereix. 
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Existència d'una doble imposició amb relació a l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, previst a l'article 92 i següents del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
30 de març, qüestió que, com s'ha anat exposant, es troba rebutjada pel 
Tribunal Constitucional en la sentència 87/2019, de 20 de juny. 
L'impost no compleix, ateses les valoracions de l'entitat, amb els principis de 
progressivitat i equitat, per considerar que els titulars dels vehicles més antics, i 
potencials contaminants, acostumen a ser persones de rendes més baixes. A 
més, es defensa una manca de justificació mediambiental respecte l'exclusió 
dels vehicles pesants en l'aplicació de l'impost. 

Per últim, cal assenyalar que, respecte els àmbits concrets sobre els que el tràmit 
d'exposició pública pretenia obtenir suggeriments i propostes, l'automòbil club RACC 
no ha fet constar cap alternativa respecte les opcions de presentació d'autoliquidació 
de l'impost que es merita amb les primeres adquisicions dels vehicles i tampoc. 
respecte l'establiment dels punts de connexió que permetin la subjecció dels vehicles 
de què són titulars les persones ju~fdiques. En canvi, pel que fa a la necessitat 
d'establir un mètode d'estimació d'emissions de C02, s'ha destacat la possible manca 
d'equitat que comportaria l'aplicació de l'impost respecte als vehicles matriculats a 
partir del gener de 2019, els quals, obligatòriament, ja disposen de les dades 
d'emissions de C02, d'acord amb la metodologia WL TP (Worldwide Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure), les quals acostumen a ser relativament superiors a les 
calculades pel sistema tradicional NEDC (New European Driving c;c/e). 

4. L'Asociación Esoañola de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC} 

L 'Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones aHega que 
l'aplicació de l'impost trenca amb la unitat de mercat per no garantir que els vehicles 
subjectes a tributació siguin els que circulin pel territori de Catalunya. 

D'altra part, ANFAC afirma l'existència d'una doble imposició amb relació a l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, previst a l'article 92 i següents del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 30 
de març, qüestió que com ja s'ha exposat anteriorment, ha estat rebuljada pel Tribunal 
Constitucional en la sentència 87/2019, de 20 de juny. En aquest ordre de coses, 
l'associació advoca per modificar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, essent 
aquesta una qüestió que resta fora de l'àmbit competencial de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa als àmbits ·concrets ~obre els que el tràmit d'exposició pública pretenia 
obtenir suggeriments i propostes, l'associació ANFAC no ha fet constar cap alternativa 
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respecte les opcions de presentació d'autoliquidació èlefT'iñipo5rqt:ret!S m~rlttrambies:: 
primeres adquisicions dels vehicles i tampoc respecte l'establiment dels punts de 
connexió que permetin la subjecció dels vehicles de què són · titulars les persones 
jurídiques. 

No obstant això, i quant a la necessitat d'establir un mètode d'estimació d'emissions de 
C02, l'entitat destaca que el mètode de la guia IDAE no és efectiu, atès que no permet 
obtenir les dades d'emissions dels vehicles antics. A més, s'aHega, quant al mètode 
de correlació per estímar les emissions de COz, la seva manca de rigorositat per no 
disposar de les condicions d'homologació d'aquells vehicles respecte els quals no es 
tenen dades d'emissió de co2 

5. ·Associació Empresarial del Sector de Vehicles de Lloguer Sense Conductor 
(AEVAC). 

En primer lloc, cal assenyalar que l'entitat AEVAC no ha aportat cap proposta ni 
suggeriment a cap de les qüestions formulades en el tràmit d'exposició pública. 

Això no obstant, ha fet avinent la dificultat d'establiment dels punts de connexió que 
han de permetre la subjecció dels vehicles de què són titulars les persones jurídiques 
per resultar, segons la seva opinió, impossible la determinació del grau d'afectàció de 
la circulació dels vehicles per territori català. 

D'altra banda, defensa la no subjecció a l'impost d'aquells vehicles destinats a 
l'activitat d'arrendament sense conductor i a curt termini, ja que la flota de lloguer 
d'aquest tipus de vehicles es renova amb molta freqüència, essent aquests, per tant, 
d'última generació i, consegüentment, menys contaminants. 

6. Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR). 

Les al·legacions aportades per ANESDOR incideixen, principalment, en el sector de 
les motocicletes. 

En aquest sentit, destaquen la incoherència que, segons el seu parer, ocasiona 
l'aplicació de l'impost respecte a l'afirmació de "qui més contamina més paga", i 
consegüentment plantegen la creació i aplicació d'un benefici fiscal als titulars de 
motocicletes, per esdevenir aquest un vehicle amb baixes emissions de C02, NOx i 
PM10, i amb un consum menor de combustible per kilòmetre recorregut. 

ANESDOR exposa, a grans trets, les característiques favorables que ostenta una 
motocicleta respecte d'altres vehicles amb dimensions més elevades (ocupació d'un 
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espai menor en les vies de circulació, menor pes i superficie de contacte amb les vies 
·de circulació ... ). Amb aquesta comparativa l'associació . pretén fer constar una 
discriminació respecte el cost de les emíssions de C02 que, d'acord amb les seves 
apreciacions, es produeix si es compara amb la resta de vehicles de major volum. 

L'associació advoca per la no aplicació de l'impost respecte a aquelles persones 
titulars de motocicletes, ja que no es pot disposar de les dades d'emissions de co2 
respecte les que van ser adquirides abans del 2017. 

Finalment, cal assenyalar que l'entitat ANESDOR no ha aportat cap proposta ni 
suggeriment a cap de les qüestions formulades en el tràmit d'exposició pública. 

7. Persona particular 

La primera adreça relacionada per la persona participant en la consulta pública prèvia 
correspon a un estudi realitzat pel Consell Internacional en Transport Net (ICCT), la 
qual és una organització sense ànim de lucre que ha estat. fundada per proveir recerca 
de primer nivell i anàlisi científic i tècnic per a reguladors medi~?mbientals. Aquest 
estudi examina la divergència de les emissions de diòxid de carboni homologades pels 
fabricants i les emissions registrades en experiments reals i la seva evolució al llarg del 
temps. Analitza un 1,1 milions de vehicles de 14 fonts i 8 països europeus. L'anàlisi 
mostra que la bretxa entre els valors oficials i els de C02 reals va augmentar del 9% el 
2001 al42% el 2016. Des del2001, el valor mitjà de les emissions oficials de C02 dels 
nous turismes europeus ha disminuït un 30{¡./o. La taxa de decadència es va triplicar 
després de la introducció de la UE a les normes d'emissió de C02 el 2009. La 
diferència entre els valors de les emissions de C02 del món real i les oficials s'ha 
incrementat amb el temps i ha reduït en dos terços la millora de l'eficiència assolida en 
les emissions oficials des del2001. 

Aquest estudi, però, no estableix cap metodologia per estimar de forma directa i sense 
proves físiques en laboratori les emissions de diòxid de carboni en base a les variables 
tècniques conegudes del vehicle. 

La següent adreça relacionada correspon a un estudi realitzat per "Transport & 
Environment", una associació integrada per 60 organitzacions de 25 països d'Europa, 
principalment grups mediambientals i militants que treballen per polítiques de transport 
sos.tenibl"es a nivell nacional, regional i local. En l'estudi es testegen 60 vehicles en 
més de 430 tests per carretera per establir una metodologia de càlcul de consum de 
combustible per quilòmetre recorregut. Aquesta metodologia consistent en mesurar el 
consum de combustible es va iniciar a finals de 2015 i ha tingut per objecte la 
cobertura del 80 % de vehicles venuts per Peugeot, Citroen i DS. 
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- Les proves mostren que l'ordinador de bord proporciona informació fiable al 
conductor. 
- Un cotxe dièsel consumeix 1,5 1/ 100 km menys que un de gasolina. 
- En condicions urbanes, la distància entre la certificació i les dades de la vida real és 
igual a gasoil (2.4 1/ 1 OOkm) i gasolina (2.5 1/ 1 OOkm) quan s'expressa en litres /100 
km, però és més elevat per al gasoil (53%) en comparació amb la gasolina {42%) quan 
s'expressa en percentatge. 
- L'eficiència d'un vehicle dièsel és menys sensible a l'estil de conducció que a un 
cotxe de gasolina. 
- El consum de combustible és més baix en els cotxes amb caixa de canvis manual 
que amb una transmissió automàtica(- 0,41/100 km). 

Les mesures obtingudes als 60 models permeten estimar el consum en condicions de 
conducció reals de més de 1.000 versions de vehicles Peugeot, Citroen i DS. Per a 
cada model, les estimacions s'han realitzat utilitzant el mateix motor i la mateixa caixa 
del canvi, a més de tres variants: tipus de cos, nivell d'equipament del vehicle, motor i 
tipus de pneumàtics. Els clients també poden estimar el seu propi consum en funció de 
l'ús real del seu vehicle (nombre de passatgers, càrrega, estil de conducció, etc.). 
L'aplicació ja està disponible als llocs web de les marques a 12 països europeus. 

Igual que l'anterior .no estableix cap metodologia vàlida per estimar les emissions del 
parc total de vehicles contingut en la base de dades transferida per la Dirección 
General de TnUico. 
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